
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

(в дистанційному режимі на платформі Google Meet о 14.30 год) 

 

від 27.10.2021 р. 

  

Голова ради з якості:      Н.М. Кольцун  

Секретар:         В.М. Жембровська  

Присутні: 31 особа (скріни засідання додаються). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про результати участі ІДГУ в Міжнародному проєкті «Прогресивне 

управління університетом» (Університет імені Масарика м. Брно (Чехія)) 

(доповідачі – Н.М. Кольцун, Л. Ф. Циганенко). 

 

2. Обговорення професійних стандартів («Вихователь закладу дошкільної 

освіти» № 755-21 від 19 жовтня 2021 р.; «Керівник (директор) закладу 

дошкільної освіти» № 620-21 28 вересня 2021; «Керівник закладу загальної 

середньої освіти» № 755-21 від 17 вересня 2021 р.) (доповідач – А. Д. 

Погорєлова). 

 

3. Про створення методичної комісії при Раді з якості вищої освіти ІДГУ 

(доповідачі – Н.М. Кольцун). 

  
4. Наповнення веб-сайтів структурних підрозділів відповідно до нормативної 

бази університету (доповідач – В.М. Жембровська). 

 

5. Поточні справи. 

 

1. СЛУХАЛИ: Н.М.Кольцун інформувала про участь ІДГУ в 

Міжнародному проєкті «Прогресивне управління університетом» 

(Університет імені Масарика м. Брно (Чехія)). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти до відома інформацію Н.М.Кольцун та ознайомити з нею науково-

педагогічних працівників кафедр університету. 

 

2. СЛУХАЛИ: А. Д. Погорєлова інформувала  про зміст та затвердження  

професійних стандартів («Вихователь закладу дошкільної освіти» № 755-21 від 

19 жовтня 2021 р.; «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» №620-21 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/skrin-rada-27.10.pdf


28 вересня 2021; «Керівник закладу загальної середньої освіти» № 755-21 від 17 

вересня 2021 р.). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Гарантам освітніх програм («Вихователь закладу дошкільної освіти» № 

755-21 від 19 жовтня 2021 р.; «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» 

№620-21 28 вересня 2021; «Керівник закладу загальної середньої освіти» № 755-

21 від 17 вересня 2021 р.) переглянути освітні програми, внести корективи та 

розмістити на сайті університету для громадського обговорення до 15 листопада 

2021 року.  

 

3. СЛУХАЛИ: Н.М.Кольцун інформувала про необхідність створення 

методичної комісії при Раді з якості вищої освіти ІДГУ, яка буде проводити  

методичні семінари (круглі столи, тренінги тощо), присвячені актуальним 
питанням підготовки педагогічних працівників відповідно до вимог Нової 

української школи та підвищення педагогічної майстерності науково-
педагогічних працівників університету, й запропонувала обрати склад 

методичної комісії із 7 осіб: 

 - від педагогічного факультету: доц. Іванова Д.Г., викл. Бріцкан Т.Г.; 
- від факультету іноземних мов: доц. Мельникова Р.М., ст. викл. Лузанова Л.В.; 

- від факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності: 

доц. Гончарова Н.О., доц. Федорова О.В., викл. Дмитрієва М.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Створити методичну комісію при Раді з якості вищої освіти. 

2. Затвердити склад методичної комісії: 

1. Іванова Д.Г. – доц., канд.пед.наук; 

2. Мельникова Р.М. – доцент, канд. філол. наук   

3. Гончарова Н.О. – доц., канд.іст.наук; 

4. Федорова О.В. – доц., канд.фіз.-мат.наук; 

5. Лузанова Л.В. –  старший викладач; 

6. Дмитрієва М.В. – викладач;  

7. Бріцкан Т.Г. – викладач.  

 

4. СЛУХАЛИ: В.М. Жембровська інформувала про наповнення веб-сайтів 

структурних підрозділів відповідно до нормативної бази університету.  

УХВАЛИЛИ:  

Завідувачам кафедр та керівникам структурних підрозділів доопрацювати 

інформацію та до 15 листопада 2021 року поновити веб-сайти структурних 

підрозділів відповідно до нормативної бази університету.  

 



5. СЛУХАЛИ: Н.М.Свищ звернула увагу гарантів освітніх програм на 

необхідності систематичного проведення онлайн-анкетування здобувачів вищої 

освіти під їх керівництвом 

  

УХВАЛИЛИ:  

Гарантам освітніх програм: 

- розробити додаткові анкети опитування здобувачів вищої освіти  

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»; 

- проводити опитування здобувачів вищої освіти «молодший бакалавр»,  

«бакалавр», «магістр» двічі на рік. 

 

 

Додатки:  

1) список учасників засідання (скріни); 

2) презентація Н.М.Кольцун, Л.Ф.Циганенко в електронному вигляді з 22 
слайдів; 

3) презентація Н.М.Свищ в електронному вигляді з  8 слайдів. 

 

Голова ради:                Н.М. Кольцун  

Секретар:                 В.М.  Жембровська  

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/skrin-rada-27.10.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/stratehija_i_-trendy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/stratehija_i_-trendy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/opytuannja-harant-zdobuvach.pdf

